
           המשכןהקמת  פרק מ ת פקודישפר
ר א , ָתִקיםַהֹחֶדש ָהִראשֹון, ְבֶאָחד ַלֹחֶדש, -ְביֹום ב ֹמֶשה לֵּאֹמר.-, ֶאל'ה ַוְיַדבֵּ

דֹאֶהל  ִמְשַכן-ֶאת דּות; ְוַסֹכָת  ְוַשְמָת  ג .מֹועֵּ ת ֲארֹון ָהעֵּ -ָהָאֹרן, ֶאת-ַעלָשם, אֵּ

אתָ  ד ַהָפֹרֶכת. בֵּ ְלָחן, -, ֶאתְוהֵּ אָת, ֶאת-, ֶאתְוָעַרְכָת ַהשֻּׁ בֵּ ַהְמֹנָרה, -ֶעְרכֹו; ְוהֵּ

יָת,  ֹרֶתיָה.-ֶאתְוַהֲעלֵּ ת; ִלְקֹטֶרתִמְזַבח ַהָזָהב, -ֶאת ְוָנַתָתה ה נֵּ דֻּׁ י, ֲארֹון ָהעֵּ , ִלְפנֵּ

ת ִמְזַבחְוָנַתָתה ו .ַלִמְשָכןָמַסְך ַהֶפַתח, -ְוַשְמָת ֶאת  ִמְשַכן ֶפַתחָהֹעָלה, ִלְפנֵּי,  , אֵּ

ד-ֹאֶהל יןַהִכֹיר, -, ֶאתְוָנַתָת  ז .מֹועֵּ ד-בֵּ ַח; ְוָנַתָת ָשם, ָמִים.ֹאֶהל מֹועֵּ ין ַהִמְזבֵּ  ח , ּובֵּ

ר, ָסִביב; ְוָנַתָת, ֶאת-ֶאת ְוַשְמָת  רָמַסְך ַשַער -ֶהָחצֵּ ֶשֶמן -ֶאת ְוָלַקְחָת  ט .ֶהָחצֵּ

ָליו, -ָכל-ְוֶאתֹאתֹו  ְוִקַדְשָת בֹו; -ֲאֶשר-ָכל-ְוֶאת ַהִמְשָכן-ֶאת ַשְחָת ּומָ , ַהִמְשָחה כֵּ

ָליו; -ָכל-ִמְזַבח ָהֹעָלה, ְוֶאת-ֶאת ּוָמַשְחָת  י .ֹקֶדשְוָהָיה  ַח, -, ֶאתְוִקַדְשָת כֵּ ַהִמְזבֵּ

ַח,  ְוָהָיה  יב, ֹאתֹו. ְוִקַדְשָת ַכּנֹו; -ַהִכֹיר, ְוֶאת-ֶאת ּוָמַשְחָת  יא .ָקָדִשים ֹקֶדשַהִמְזבֵּ

דֶפַתח -ָבָניו, ֶאל-ַאֲהֹרן ְוֶאת-ֶאת ְוִהְקַרְבָת   יג , ַבָמִים.ֹאָתם; ְוָרַחְצָת ֹאֶהל מֹועֵּ

ת, -, ֶאתְוִהְלַבְשָת  יַאֲהֹרן, אֵּ ן ִלי ְוִקַדְשָת ֹאתֹו  ּוָמַשְחָת ; ֹקֶדשהַ  ִבְגדֵּ  יד .ֹאתֹו, ְוִכהֵּ

ֹנתָבָניו, ַתְקִריב; ְוִהְלַבְשָת ֹאָתם, -ְוֶאת -ֶאת ָמַשְחָת ֹאָתם, ַכֲאֶשר  ּוָמַשְחָת  טו .כֻּׁתֳּ

ַּנת ָמְשָחָתםֲאִביֶהם, ְוִכֲהנּו, ִלי; ְוָהְיָתה ִלְהֹית ָלֶהם   טז ְלֹדֹרָתם.-עֹוָלם, ִלְכהֻּׁ

ן ָעָשה-, ֹאתוֹ 'ה ִצָּוהְכֹכל ֲאֶשר  , ֹמֶשה:ַוַיַעש  ַוְיִהי יז                               .כֵּ

ִנית ֹמֶשה  ַוָיֶקם יח  .ַהִמְשָכן, הּוַקם  :ַלֹחֶדשְבֶאָחד -ַבֹחֶדש ָהִראשֹון, ַבָשָנה ַהשֵּ

ן ֶאתַהִמְשָכן-ֶאת ן -ֲאָדָניו, ַוָיֶשם ֶאת-, ַוִיתֵּ -, ֶאתָיֶקםוַ ְבִריָחיו; -ֶאתְקָרָשיו, ַוִיתֵּ

ה ָהֹאֶהל-, ַוָיֶשם ֶאתַהִמְשָכן-, ַעלָהֹאֶהל-ֶאת ַוִיְפֹרש יט  ַעמּוָדיו. ָעָליו,  ִמְכסֵּ

ן ֶאת ַוִיַקח כ                     .ֹמֶשה-, ֶאת'ַכֲאֶשר ִצָּוה ה-ִמְלָמְעָלה ת, ֶאל-ַוִיתֵּ דֻּׁ -ָהעֵּ

ן ֶאתָהָא-, ַעלַהַבִדים-ֶאת ַוָיֶשם ָהָאֹרן,       .ִמְלָמְעָלהָהָאֹרן, -ַעל ַכֹפֶרתהַ -ֹרן; ַוִיתֵּ

א כא ת  ַוָיֶשם, ַהִמְשָכן-ָהָאֹרן, ֶאל-ֶאת ַוָיבֵּ דּות ָפֹרֶכתאֵּ -ַהָמָסְך, ַוָיֶסְך ַעל ֲארֹון ָהעֵּ

ן כב                   .ֹמֶשה-, ֶאת'ה ִצָּוהַכֲאֶשר  ְלָחן -ֶאת ַוִיתֵּ דְבֹאהֶ ַהשֻּׁ , ַעל ֶיֶרְך ל מֹועֵּ

ֶרְך  ַוַיֲעֹרְך כג , ִמחּוץ, ַלָפֹרֶכת.ָצֹפָנה ַהִמְשָכן , 'ַכֲאֶשר ִצָּוה ה-', ִלְפנֵּי הֶלֶחםָעָליו עֵּ

דַהְמֹנָרה -ֶאת ַוָיֶשם כד                     .ֹמֶשה-ֶאת ְלָחן, ַעל ְבֹאֶהל מֹועֵּ  ֶיֶרְך, ֹנַכח ַהשֻּׁ

                     .ֹמֶשה-, ֶאת'ַכֲאֶשר ִצָּוה ה-'ה ִלְפנֵּיַהּנֵֹּרת,  ַוַיַעל כה  , ֶנְגָבה.ַהִמְשָכן

דִמְזַבח ַהָזָהב, -ֶאת ַוָיֶשם כו ר כז             .ַהָפֹרֶכת, ִלְפנֵּי, ְבֹאֶהל מֹועֵּ ָעָליו,  ַוַיְקטֵּ

ָמַסְך ַהֶפַתח, -ֶאת ַוָיֶשם כח                    .ֹמֶשה-, ֶאת'ַכֲאֶשר ִצָּוה ה-ַסִמיםְקֹטֶרת 

ת כט  .ַלִמְשָכן ד-ֹאֶהל ִמְשַכן, ִמְזַבח ָהֹעָלה, ָשם, ֶפַתח ְואֵּ -; ַוַיַעל ָעָליו, ֶאתמֹועֵּ

י-, ֶאתַוָיֶשם ל             .ֹמֶשה-, ֶאת'הַכֲאֶשר ִצָּוה -ַהִמְנָחה-ָהֹעָלה ְוֶאת -ןַהִכֹיר, בֵּ

ד ַח; ֹאֶהל מֹועֵּ ין ַהִמְזבֵּ ן, ּובֵּ , ֹמֶשה ִמֶמּנּו ְוָרֲחצּו לא ָשָמה ַמִים, ְלָרְחָצה. ַוִיתֵּ

יֶהם, ְוֶאת-ְוַאֲהֹרן ּוָבָניו, ֶאת יֶהם.-ְידֵּ ד-ֶאל ְבֹבָאם לבַרְגלֵּ , ּוְבָקְרָבָתם ֹאֶהל מֹועֵּ

חַ -ֶאל ר, -ֶאת ַוָיֶקם לג                 .הֹמשֶ -, ֶאת'ַכֲאֶשר ִצָּוה ה  ִיְרָחצּו:-ַהִמְזבֵּ ֶהָחצֵּ

ַח,  ַלִמְשָכןָסִביב  ןְוַלִמְזבֵּ ר; -, ֶאתַוִיתֵּ    .ַהְמָלאָכה-ַוְיַכל ֹמֶשה, ֶאתָמַסְך ַשַער ֶהָחצֵּ

 ָיֹכל-ְוֹלא  לה .ַהִמְשָכן-ֶאת, ָמלֵּא 'ּוְכבֹוד ה ;מוֵֹעד ֹאֶהל-ֶאת ֶהָעָנן, ַוְיַכס  לד

י-מוֵֹעד ֹאֶהל-ֶאל ָלבוֹא ֶשהמֹ   .ַהִמְשָכן-ָמלֵּא ֶאת 'ּוְכבֹוד ה ;ֶהָעָנן ָעָליו ָשַכן-כִּ

ָעלֹות לו ַעל  ּוְבהֵּ לְבנֵּי  ִיְסעּו, ַהִמְשָכןֶהָעָנן מֵּ יֶהם, ְבֹכל, ִיְשָראֵּ ֹלא -ְוִאם לז .ַמְסעֵּ

ָעֶלה,  ָעֹלתֹו.-, ַעדִיְסעּוְוֹלא -ֶהָעָנןיֵּ ש, ַהִמְשָכן-ַעל 'הֲעַנן  יכִ  לח יֹום הֵּ , יֹוָמם, ְואֵּ

ינֵּי -ִתְהֶיה ַלְיָלה בוֹ  ית-ָכלְלעֵּ ל, ְבָכל-בֵּ יֶהם-ִיְשָראֵּ   .ַמְסעֵּ

. ויקראלספר  קישור
 -ההמשך הוא

, ויקרא אל משה 
 ואז

 .סלהיכנ כן יכול 

קישור לספר במדבר. 
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 ביטויים מנחים:
 -אהל מועד משכן

המילים הללו מרמזות 
על בניין אחד שלם, 

  הצבת הכלים ועריכתם
ווה ה' את יכאשר צ

להדגיש  -7  משה
 והקמתשהבנייה 

בדיוק  הושלמה המשכן
 פי מצוות ה'.-על
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 7ואחריו יבואו  הכלל זה
ם סעיפים המסתיימי
 בנוסחה הקבועה 

כאשר צווה ה' את משה   
, לשיר ושבח מעין פזמון

ה יעל סיום מלאכת הבני
החשובה, ולא הייתה 

כלשהי מהתכנון  הסטיי
 הראשוני.

 יריעות תחתונות-המשכן
 .או ביטוי לכל המבנה

 יריעות העזים-מועד אהל
 עליונות יריעות-מכסה האהל

יתכן שנמשחו רק היריעות י
 חתונות, על פי פסוק ט. הת

 

 העיקר

לז, ה כתוב שבצלאל -ב
יתכן ישם כבר בדים? 

עוד ושם לבדוקם, וכל 
לא היה עדות מותר היה 

להסירם אבל עתה 
מקימים את הציווי 

לשימם ולא להוציאם 
 יותר. 

מל"א  ז, מקבילות: 
מז עד ח,יא. דה"ב ה, 

 ַכֲאֶשרהביטוי י. -א
ָוה ה  ֹמֶשה-ֶאת 'צִּ
פעמים גם  7מופיע 

ם לט וכן פע רקבפ
ְכֹכל אחת הביטוי 

ָוהֲאֶשר   ֵכן-ֹאתוֹ  'ה צִּ
 .ָעָשה
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